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Nieuwsbrief  
 
16 mei 2019 
 
 
Renovatie en verhuizing & tijdelijk nieuwe schooltijden in schooljaar 2019-
2020 
 
In nieuwsbrief 20 van 11 april jl. informeerden wij u over de tijdelijk aangepaste 
schooltijden, om ouders de tijd te geven hun kinderen op beide locaties te brengen en te 
halen.  

Naar aanleiding van dit bericht ontvingen we een aantal reacties van ouders. Deze reacties 
zijn besproken in het team, en de reactie van het team is voorgelegd aan de ouderraad en 
MR.  

Een vraag van ouders was: kunnen we deze periode gebruiken om het continurooster uit te 
proberen? Helaas is dit geen optie. De gevolgen voor aanpassing van het rooster zijn te 
groot. Bovendien is het (tijdelijk) aanpassen van de werktijden van ouders niet wenselijk 
en gaan ook nog eens de kosten voor de BSO omhoog. Voor een goede invoering van een 
continurooster is minimaal een jaar nodig. Uit de enquête over de schooltijden in oktober 
2018 is ook gebleken dat de meerderheid van de ouders de schooltijden wil handhaven, 
ondanks dat er een steeds groter aantal ouders voor het aanpassen van de schooltijden is. 

Het team wil de tijdelijke aangepaste schooltijden in het schooljaar 2019-2020, tot de 
meivakantie 2020, blijven hanteren. Zo voldoet het team aan de onderwijstijd en kunnen 
wij deze verantwoorden. Dit betekent: 

• Onderbouw:  
8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur en woensdag 8.45 - 12.30 uur. 

• Midden- en bovenbouw:  
8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur en woensdag 8.30 – 12.15 uur. 

 
Om tegemoet te komen aan werkende ouders die het niet geregeld krijgen, openen beide 
locaties om 8.25 uur hun deuren en worden deze kinderen opgevangen in een van de 
lokalen. Voor de midden- en bovenbouw wordt hiervoor aan het eind van de schooldag om 
15.15 uur opvang geboden in een van de lokalen tot 15.30 uur.    

Er worden geen tijdelijk aangepaste tarieven voor de TSO en BSO gehanteerd. Op beide 
locaties wordt de tussenschoolse en buitenschoolse opvang aangeboden. Kinderen die 
gebruik maken van de TSO en/of BSO hebben geen reistijd en worden gewoon binnen de 
schooltijden in de groepen opgehaald en afgeleverd.  

We begrijpen dat deze tijdelijke periode van de verbouwing en uitbreiding met het 
vooruitzicht op een mooi nieuw schoolgebouw flexibiliteit van ons allemaal vraagt, zowel 
van het team maar ook van ouders. We hopen op uw begrip en maken er samen met u en 
de kinderen een gezellige tijd van! 

 
Met vriendelijke groet, 
Het Hoeveteam 
 


